KUNSTPUNKTS CENCUREREDE UDSTILLING 2018/19
BETINGELSER

Ret til ændringer forbeholdes

TID

08.12.2018 - 13.01.2018

FERNISERING

08.12.2018 KL. 11.00

FINISERING

13.01.2019 Kl. 15—17 evt.

KATEGORIER

Der kan indsendes værker i følgende 6 kategorier.
1 MALERI
2 SKULPTUR
3 GRAFIK, TEGNING, AKVAREL
4 KUNSTHÅNDVÆRK, ( KERAMIK, GLAS, PAPIR, TEXTIL)
5 FOTOGRAFI
6 BLANDFORM

HVEM KAN TILMELDE SIG

Alle kan tilmelde værker uanset bopæl og nationalitet. (Man behøver ikke at
være medlem af Kunstpunkt)
Tilmelding er først gyldig, når gebyr er indbetalt (senest 14.11.17)

Gebyret refunderes ikke.
ANTAL VÆRKER

Der kan indsendes 5 værker inden for hver kategori.
Der kan indsendes værker indenfor flere kategorier.
Der skal udfyldes et skema, og betales gebyr for hver kategori
Der kan kun indsendes 1 skema i hver kategori.

TILMELDING

Tilmelding kan ske i perioden. 14.10.2018 - 14.11.2018
Udskriv selv tilmeldingsskema og navnesedler fra kunstpunkts hjemmeside
www.kunstpunkt.dk under fanebladet ”censureret udstilling nederst på siden

GEBYR

Betaling af gebyret. Kr. xxxx,- pr. skema, skal ske på følgende måde:
Via netbank til reg. 7257 konto 0001243202
Husk navn, adresse, mail adresse og tlf. nr.
Tilmelding er først gyldig, når vi har modtaget betalingen.
Vi fremsender derefter deltagernummer pr. mail.

INDLEVERING/FREMSENDELSE

Indlevering skal ske på Kunstpunkt, Storegade 14 6440 Augustenborg.
Onsdag 28.11.18 kl. 11 – 16
Torsdag 29.11.18 kl. 15 – 19
Hvis værkerne sendes med post eller fragtmand:
Forsendelsen skal afleveres på kunstpunkt 28.11.18. kl. 11 -15. Giv besked: Mail til kunstpunktdk@gmail.com Husk at vedlægge betalt returpost/fragtseddel.
BEM:: retursedlen skal være gældende for 2019
Emballagen skal udvendigt være mærket med det fremsendte deltagernummer.

BEMÆRK

Af praktiske grunde må værkerne højst måle 1,5 m, X 1,5 m
Værker monteret i rammer med glas skal være i solide rammer af hensyn til
ophængningen.
ALLE BILLEDER SKAL VÆRE OPHÆNGNINGS KLAR, D.V.S. MONTERET MED
ØSKNER I HVER SIDE, PLACERET INDVENDIGT I RAMMEN OG SNOR,
Ingen indleverede værker må tidligere have været udstillet på anerkendte
censurerede udstillinger. Eller på KunstPunkt

Vanskeligt håndterbare værker, som kræver særlige hjælpemidler modtages
ikke.
CENSURERING

Censur finder sted den 1. og 2. dec.2018
Der er ikke adgang til at overvære censureringen.

ANTAGELSE

Ved antagelse betales et gebyr på kr. 50,- pr. værk.
Gebyret indbetales på konto: reg. 7257 konto 0001243202 senest 6.12.2016.
Meddelelse om antagelse af værker eller ej antagelse gives til kunstnerne, så
hurtigt som muligt efter afslutning af censureringen.
Meddelelsen sker på mail.
Værker der er antaget, må under ingen omstændigheder fjernes fra udstillingen, før udstillingen er slut.
Og der kan ikke gøres krav gældende vedr. ophængningen.

AFHENTNING/RETURNERING

Ikke antagne værker skal afhentes:
Den 3.dec kl. 16 – 18 på Kunstpunkt
Den 08. dec. (ferniseringsdagen) kl. 12.30—13.30
Antagne, ikke solgte værker, bedes afhentet på udstillingens sidste dag søndag
den 13.01.2019 kl. 17.15-18. (der udleveres ikke værker før lukketid)
Værkerne kan desuden afhentes den 14.1.2018. kl. 16. - 17
Værker der er fremsendt i brugbar emballage samt med betalt returpakkeseddel, (skal også være gyldige til 2019) returneres med post eller fragtmand.
Øvrige uafhentede værker tilfalder Kunstpunkt, hvis de ikke er afhentes inden
1 måned efter udstillingens slutdato.

FORSIKRING AF VÆRKERNE

Det er kunstnerens eget ansvar evt. at tegne forsikring, dette gælder også under
transporten. KunstPunkt påtager sig intet ansvar for skader, brandskader, beskadigelser på eller evt. bortkomst af de indsendte værker. KunstPunkt påtager
heller ikke ansvar for skader på værker, der er sket pga. fejl ved emballering.
Alle fremsendte værker, der ikke afhentes personligt, vil blive returneret i den
emballage de er fremsendt i, på kunstnerens regning og ansvar.

VÆRKERNE - PR

KunstPunkt forbeholder sig ret til frit at gengive de antagne værker i katalog, på
plakat, i annoncer, og pressemeddelelser, web mm, med mindre andet er aftalt
skriftligt.

SALG

Det tilstræbes at sælge de udstillede værker, salgspris skrives på anmeldelsesblanketten. KunstPunkt beregner sig 20 % af salgsprisen. Værker der ikke er til
salg, anføres som ”privateje”.
Kunstpunkt formidler salg af værker. Kunstneren afregner selv med køber og
Kunstpunkt.

CENSCORER

CENSCORER 2018
VIBEKE PETERSEN GETHER
Seniorforsker mag.art
MORTEN KROGSGÅRD
Billedkunstner
SØREN TÆKKER BEHNCKE
kunstner, (skulptur og grafik)
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